Folkekirkens Feriehjælp 2021
i samarbejde med:

SKEMA 1: Ansøgningsskema til brug for sognets tilmelding af familier.
Der udfyldes et skema for hver familie – Skriv venligst i de blå felter
Sogn/menighedspleje:

Udfyldt af:

Tlf.:

E-mail:

OBS: Det er det lokale sogn/kirke, som skal sende dette skema samt SKEMA 2 – Bekræftelse af indkomstforhold ind til Samvirkende Menighedsplejer (SMP). Hvis ansøger/ansøgerne er gift/samboende
skal de begge aflevere et underskrevet SKEMA 2, også selvom kun den ene af dem skal med på selve
ferien. Fristen for indsendelsen til SMP er den 15. maj 2021.
Familien kan kun søge om deltagelse i Folkekirkens Feriehjælp, hvis de er på kontanthjælp eller på en anden lignende ydelse/overførelsesindkomst, som svarer til indkomstniveauet for kontanthjælp. Studerende
eller folkepensionister kan IKKE ansøge. Betingelserne er fastsat af Arbejdsmarkedets Feriefond og kan
ikke fraviges. Det er familier med børn under 18 år, som kan søge om at komme med. Det er kun forsørgere
af barnet/børnene, som kan søge.
Hvis ansøger/forsøger evt. også har hjemmeboende børn på 18 år og derover kan disse børn ikke komme
med på ferien som deltagere, men kun som gæster. Dvs. at de ikke kan modtage penge fra projektet. Hvis
børn på 18 år og opefter deltager, skal vi også have deres navne og alder samt deres underskrift på skemaets
side 2. Det skyldes at vi skal have deres samtykke til at opbevare og behandle deres oplysninger i forbindelse med organiseringen af Folkekirkens Feriehjælp.
Alle felter på ansøgningsskemaets side 2 skal udfyldes og skemaet SKAL underskrives af ansøgerne samt af
deres børn, som er 14 år eller ældre. For at kunne behandle familiernes ansøgning skal desuden SKEMA 2 Bekræftelse af indkomstforhold vedlægges ansøgningen.
Evt. bemærkninger:

UDFYLDES AF FAMILIEN

Side 2

Oplysninger om forsørger:
Er du/I:
Sæt kryds

Enlig forsørger:
Gift/Samboende

Hvis I er gift/samboende skal begge jeres navne skrives på skemaet,
og I skal BEGGE 2 opfylde kriterierne og I skal BEGGE 2 aflevere et
underskrevet skema 2. Dette gælder også selvom det kun er 1 der skal
med på selve ferien.

Navn:

Cpr.nr.:

Adresse:

Tlf.nr.:

Hvilken ydelse/overførelsesindkomst
modtager du? Sæt kryds

Kontanthjælp:
Andet:

Integrationsydelse:

Hvis andet skriv hvad:

Navn:

Cpr.nr.:

Adresse:

Tlf.nr.:

Hvilken ydelse/overførelsesindkomst
får du? Sæt kryds

Kontanthjælp:
Andet:

Integrationsydelse:

Hvis andet skriv hvad:

Hvis I er gift/samboende – Skal I begge med på ferien?
Ja:
Nej:
- hvis nej, skriv navn på den som IKKE deltager:
Har familien fået andre tilbud om ferieophold:

Ja:

Nej:

- Hvis ja, med hvem og hvor?

Oplysninger børn:
Egne deltagende børn under 18 år, navn og alder pr. 30. juni 2021 (alder skal oplyses i.f.t. statistik til AFF):
OBS! Børn fra 14 år og opefter skal også skrive under nederst på skemaet.
Navn og alder:

Navn og alder:

Navn og alder:

Navn og alder:

Navn og alder:

Navn og alder:

Underskrift og bekræftelse:
Undertegnede ansøger bekræfter at ovenstående oplysninger er korrekte og sande. Ansøger giver hermed min tilladelse til, at
Samvirkende Menighedsplejer må opbevare og behandle de oplysninger, som jeg har afgivet. Oplysningerne er alene til brug i
forbindelse med projektet Folkekirkens Feriehjælp. Oplysningerne skal opbevares til brug for revisor, og slettes efter 5 år. Jeg er
indforstået med at Samvirkende Menighedsplejer videregiver kontaktoplysninger, oplysninger om alder samt oplysninger, der er
nødvendige for organisering af ferien (f.eks. kørestolsbruger) til den frivillige kontaktperson samt til feriestedet til brug for feriens organisering. Denne tilladelse omfatter også mine børn. Hvis min familie og jeg kommer med på sommerferie og jeg modtager en ydelse, som efter loven, kræver tilladelse fra jobcentret til at holde ferie, så skriver jeg samtidig under på, at jeg vil
indhente tilladelse fra jobcentret, til at deltage på ferieopholdet. OBS - Har du/I børn fra 14 år og opefter skal de også underskrive (nederst på skemaet), at Samvirkende Menighedsplejer må opbevare og behandle deres oplysninger.

Ansøgers underskrift:

Ansøgers underskrift:

_______

________________________________

_______

Dato

Underskrift

Dato

________________________________
Underskrift

Underskrifter fra deltagende børn fra 14 år og opefter:
_______

________________________________

_______

Dato

Underskrift

Dato

_______

________________________________

_______

Dato

Underskrift

Dato

________________________________
Underskrift

________________________________
Underskrift

Sammen med ansøgningen skal du/I vedlægge:
SKEMA 2 – Bekræftelse af indkomstforhold – som skal underskrives af kommunen.

